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FOKUS: Tjeskobne brige, danas su vrlo česte kod svih ljudi pa tako i kršćana. To je nešto što ima veliki
duhovni utjecaj i posljedice, ali što može imati i fizičke posljedice na nas.
UVOD: Nosimo li se u životu s tjeskobnim brigama? Što je njihov uzrok? Je li racionalan ili
iracionalan? Znamo li kako ih se riješiti?
ČITANJE: Filipljanima 4.6-7
Uzrok brigama može biti realan, ali i vrlo iracionalan! Brinemo se za mnogo toga: za zdravlje,
za radno mjesto, za kuću ili stan, za svoju budućnost, za svoju djecu, kako preživjeti ako
nemamo posla. Ponekad su te brige tolike da ne možemo spavati ili da uopće nemamo mira.
Naposljetku nas može obuzeti osjećaj nemoći i očaja jer ne vidimo izlaza. Briga ponekad može
biti konstruktivna, no ako je opsesivna i blokira nas, potrebno je što prije otkriti uzrok i
ukloniti ga! U normalnoj mjeri briga nam pomaže da izbjegavamo probleme, budemo aktivni
ili da osjetimo opasnost, no bezrazložna briga ili ona koja nas stalno okupira i blokira je
opasna i to je problem koji treba riješiti.
Ostali stihovi:
2 Korinćanima 7.5-6; Hebrejima 13.5; Ponovljeni zakon 31.6; 2 Korinćanima 5.7; Izreke 29.25; Izreke
4.23; Matej 6.25-34; Matej 13.22; Ivan 14.1; Izreke 12.25; Filipljanima 4.4-7; Izaija 26.3; Hebrejima
6.19; 1 Petrova 5.7; Psalam 37.5
RAZGOVOR:
1. Što nama osobno govori ovaj stih? Znači li to da se kao kršćani nikad za ništa nećemo brinuti?
Kako prepoznati da je briga prerasla u tjeskobnu brigu? (značenje grč. riječi merimnaō = biti
tjeskoban; biti opterećen brigama; brinuti se, paziti na nešto) Je li tjeskobna briga opasna?
2. Vjerujete li kako je tjeskobna briga = nevjera? (Hebrejima 13,5) Vjerujete li kako je tjeskobna
briga = strah? (Izreke 29,25)Vjerujete li kako je tjeskobna briga = nemir? (Izreke 4,23)
3. Posljedice brige na duhovni život i tijelo.
PRIMJENA:
1. Pokajanje za nevjeru/strah
2. Primiti se Božjih obećanja za nas (Filipljanima 4:6; Mt 6:25-34, Ivan 14.1)
3. Iznijeti Bogu svoje potrebe u molitvi
4. Vjerovati Bogu da će nam dati mir (1 Petrova 5.7)
MOLITVA:
Molimo Boga da: nam otkrije ukoliko imamo tjeskobne brige u životu; da se možemo pokajati od
toga; da njegov mir dođe u naš život.

